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MAAILMA PARIMAD NOKIAN KUMMIKUD!
KÄSITÖÖNA VALMISTATUD KVALITEETSED KUMMIKUD TAMREXIST!
NOKIAN Kaira
talvekummikud
eemaldatava viltsisuga

NOKIAN Winter Ultra
talvekummikud

art 88-461

art 88-451

HIND 99.- €

SOODUSHIND 72.- €
TAVAHIND 80.- €

-10%

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2013 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35
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Tallinna mnt 19c
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Aita linnaisadel
raha kulutada

Pärast poolte mõtete väljakärpimist
paneb linn rahvahääletusele 74 kodanike ideed, kuhu paigutada järgmisel
aastal kaasava eelarve protsessi raames 140 000 eurot.
Valituks osutunud projektid põhinevad 99 väljakäidud ideel, millest
sarnasemad omavahel kokku liideti.
Kõrvale jäeti 59 plaani – eksperdid lähtusid otsuse tegemisel sellest, kas idee
on rahaliselt ja ajaliselt teostatav ja kas
tegemist on ikka investeeringuga.
Hääletusel hakkavad konkureerima näiteks endise
tapamaja sissesõidutee
restaureerimine, taldrikugolfi väljak Ropka puhkepargis, osalusdemokraatia
portaal, uued tualetid Anne
kanali ääres ja päikesekell
Toomemäel. Teostamatuks
pidasid asjatundjad teiste seas kullast
linnapea kuju, Jaamamõisa puhkeparki, jõetrammi, Emajõe kaldapromenaadi ja Sepa staadioni renoveerimist.
Ideede tutvustusüritus toimub loomemajanduskeskuses 19. novembril kell 17.30. Hääletada saab linna
kodulehel iga vähemalt 16-aastane
isik, kelle elukohaks rahvastikuregistri
andmetel on Tartu linn.

Annelinna uus
kaubanduskeskus
Linnavalitsus kehtestas Anne tn 46,
48 ja 48a kruntide ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärk on kaaluda
moodustatavale krundile uue kaubanduskeskuse rajamise võimalusi.
Planeeritaval alal asuvad praegu
Säästumarket ja kütusetankla. Planeeringuga nähakse ette krundi piiride muutmine ning marketi asemele
suurema kaubanduskeskuse rajamine. Anne tn 48 krundile on määratud
ehitusõigus kuni 4500 m² ehitusaluse
pindalaga hoone ehitamiseks.
Annelinna korrusmajade keskele
rajatava kaubanduskeskuse parklas
saavad parkida ka ümberkaudsete
majade elanikud – planeeringualale on kavandatud 60 parkimiskohta
kohalikele elanikele. Liikluskoormuse
hajutamiseks tuleb kaubanduskeskuse ehitajal laiendada ka Anne tänavat
ning ehitada Sõpruse pst suunal välja
lisapöörderada. Samuti näeb planeering ette 2,5 m laiuse kõnnitee ehitamise kuni Sõpruse puiesteeni.
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Linna juhivad ärimehed ja õpetajad
Tartu meerina jätkab Urmas Kruuse ning
tööle asuvad ka viis abilinnapead. Kes need
inimesed on ja milliste elualade esindajaid
leidub volikogu liikmete seas?

14. juulil 48. sünnipäeva pidanud Urmas
Kruuse on meeri koormat kandnud järjepanu
2007. aasta aprillist. Tänaseks ühtekokku 2416
päeva, ligi 3,5 miljonit minutit. Aasta isa 2010
juhtis enne Tartusse tulekut viie aasta jooksul
naaberlinn Elvat.
Kruuse karjäär algas Tallinna Tööstuskaubastus lao-operaatorina (1987–93). Jätkus ASi Siberry Rebase hulgilao laojuhataja (94–95) ja samas
hulgilao müügijuhina (97–99) ning viimaseks
töökohaks enne poliitikuelu oli müügiesindaja
amet AS-is Kesko Food (99–02).

Kaks uut ja kolm endist
35-aastane Raimond Tamm asus abilinnapea ametisse novembris 2009. Varem tegutses
ta Raimstar Consult OÜ juhatajana (2008–09,
praegugi ettevõtte ainuomanik) ning AS-is Estiko-Pastar, kus pidas nii trükitsehhi juhataja
(2002–03), ostudirektori (03–04) kui ka tootmisdirektori ametit (04–08). Tamme haldusalaks
saab nüüd linnamajandus.
Tiia Teppan asus kultuuri ja hariduse abilinnapea toolile, mille ametnike skandaali tõttu
oli sunnitud hülgama Jüri Sasi, 2011. aasta mais.
Aasta lõpul 52 saav linnajuhtide ainus õrnema
soo esindaja on varem leiba teeninud direktorina
Aura veekeskuses (2003–11), tegevjuht-treenerina Tartu Suusaklubis (00–02), Põlva spordikooli
direktorina (98–00) ning õpetajana TRÜ-s suusaspordi kateedris (86–97), spordiseltsis Kalev
(94–97) ja EVO Kalev linnanõukogus (84–86).
1976. aastal Kuressaares sündinud Kajar Lemberile on abilinnapea amet esmakordne kogemus. Küll on äsja riigikogu kohast loobunud
ning Rahvaliidu peasekretärinagi tegutsenud
(2007–08) mees seisnud Tabivere vallavolikogu
eesotsas (02–09), olles tol ajal noorim volikogujuht terves Eestis.
Aastal 2005–07 oli ta
rahandusminister Aivar
Sõerdi nõunik ning 2004–11
AS Emajõe Veevärk nõukogu esimees. Talle kuulub
Kaiaveres asuv Vudila
mängumaa.
Lemberi haldusalaks jäävad
ettevõtlus, rahandus ja linnavarad.
Peale Mart Rei-

REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

Mootori ja veermiku remont • Õlivahetus ja
korrosioonitõrje • Keretööd ja keevitustööd
Rehvide müük ja montaaþ • Autopesu
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Nadežda Aleksandrova

TÜ Kliinikumi naistekliiniku medõde

Igor Abarenkov

OÜ Fenoalfa tegevjuht

Jelena Frunze

Tantsu- ja moekooli GaLeRii direktor

Jelena Kalbina

Tallinna linnakantselei, Kalle Klandorfi nõunik

Aadu Must

TÜ professor

Nikolai Põdramägi

TÜ Kliinikumi kirurgiakliiniku arst-õppejõud

Olev Raju

TÜ professor

Artjom Suvorov

OÜ Metasar tegevjuht

Natalja Trošina

Tartu I muusikakooli kontsertmeister

Hele Everaus

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja

Veljo Ipits

ASi Salvest nõukogu esimees

Harri Jallajas

Pensionär

niku gümnaasiumi lõpetamist asus Jarno Laur
kohaliku omavalitsuse korraldust studeerima TÜ
Narva kolledžis. Samast ajast on ta seotud ka sotsiaaldemokraatidega. Elukutselise poliitikuna on
ta nõustanud minister Katrin Saksa (1999–02),
juhtinud pikalt Väätsa valda Järvamaal (2003–04
ja 09–13) ning kuulunud ka riigikogu koosseisu
(2004–07). Tartu linnavolikogu liige oli Laur aastail 2003–05 ja uuesti alates 2007. 38-aastase Lauri juhtida on Tartus arhitektuur ja ehitus ning linnaplaneerimine ja maakorraldus.
End valimismaterjalides pensionäriks tituleerinud Vladimir Šokman (65) pidi sotsiaalabi ja
tervishoiu abilinnapea kabineti loovutama Jüri
Kõrele 2011. aasta aprillis, olles enne seda ametis
järjepanu vastu pidanud 10 aastat.
Enne seda töötas ta Tartu tööstuskoolis direktorina (1983–01), EKP Tartu linnakomitees tervishoiu- ja spordiasutuste instruktorina (78–83)
ning Tartu reisi- ja ekskursioonibüroo orgosakonna juhatajana (73–78).

Triin Anette Kaasik

ASi Estiko-Plastar juhataja

Toomas Kapp

ASi Tartu Veevärk juhataja

Senta-Ellinor Michelson

Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

Ants Laaneots

Erukindral, peaministri nõunik

Verni Loodmaa

Hotellide London ja Pallas juhatuse esimees

Tarmo Noop

AS A. Le Coq juhataja

Martin Parmas

Tantsukool Prestige peatreener

Evert Rööpson

Üliõpilane

Valvo Semilarski

KS Club OÜ juhatuse esimees

Toomas Tein

TÜ Kliinikumi õppejõud

Mihkel Lees

Peaministri nõunik

Mati Tolmoff

SA Tartu Sport haldusjuht

Ants Kask

Pensionär

Rein Kilk

Ärimees ja tudeng

Kaspar Kokk

Küütri Kinnisvara OÜ juhatuse liige

Karl Kull

HealMe OÜ juhataja

Jüri Kõre

TÜ lektor

Mihhail Lotman

TÜ vanemteadur, TLÜ professor

Suurim lootus ettevõtjail

Joel Luhamets

EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja

Toivo Maimets

TÜ professor

49 volikogu liikme ameteid kõrvutades võib
järeldada, et kõige tõenäolisem on rahvaasemikuks saada olles ettevõtja, pedagoog või meditsiinis tegev. Ideaalis lausa igat natuke.
Juht, direktor, juhataja või juhatuse liige on
sisuliselt iga teine volinik – kokku on neid 22.
Pedagoogi, lektori, õpetaja või õppejõu leiba sööb 16 volikogu liiget.
Professoreid on volikogus suisa kuus.
Neli inimest on tegevad meditsiini valdkonnas.
Rivist leiab veel kontsertmeistri, näitleja, kirikuõpetaja, järelevaataja, paar pensionäri ja tudengit ning mõned
nõunikud.
Rasmus Rekand

Jaak Nigul

OÜ Tarmeko KV juhatuse liige

Avo Rosenvald

Oskar Lutsu majamuuseumi järelevaataja

Peeter Tulviste

TÜ erakorraline professor

Tõnu Ints

Johannes Mihkelsoni Keskuse juhataja

Toomas Jürgenstein

Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja

Lemmit Kaplinski

Eesti trükimuuseumi juhatuse liige

Marju Lauristin

TÜ professor

Kadri Leetmaa

TÜ inimgeograafia teadur

Roman Mugur

SA Tartu Teaduspark protolabori juhataja

Jaan Sõrra

Tartumaa põllumeeste liidu juhatuse esimees

Piret Uluots

Tartu lasteaia Krõll õpetaja

Merle Jääger

Näitleja

Tõnis Lukas

Eesti Rahva Muuseumi direktor

Imre Mürk

TTÜ lektor/doktorant

Jüri Ginter

TÜ haridusteaduste instituudi lektor

Gea Kangilaski

TÜ eetikakeskuse projektijuht

Jüri-Ott Salm

Ekspert Eestimaa Looduse Fondis

www.sadloy.ee

BETOONI

175/65 R14 al 34 € 205/55 R16 al 44 €
www.sadloy.ee
185/65 R15 al 35 € 225/45 R17 al 55 €
www.pkp.ee
195/65 R15 al 36 € 195/70 C15 al 52 €
PIRELLI rehvidel laiendatud garanii! AUTOAKUD al 40 €/tk
E-R 8-18, L 9-14, tel 534 534 99, 53 787 062.
Ravila 51, Tartu. Tel 744 7719.

Klaasime Teie rõdu
Rõduklaasid
Rõdupiirded
Terrassiklaasid

Tutvu näidistega igal tööpäeval kell 8.00 – 16.30
www.sadloy.ee
Tallinnas Valdeku 132, tel: +372 6599 247

Tartus Tähe 114, tel: +372 7360 041

Klaasvarikatused
Klaasvaheseinad

www.malmerkklaasium.ee
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22 aastat selget nägemist!

ELUOHTLIKUD KIVID
Sügistormi käigus kukkus
tuule ja vihma tõttu Raekoja platsi juurde Draakoni
kohviku ette pargitud autodele ning kõnniteele hulgaliselt katusekive, mis inimesi küll ei vigastanud, ent
lõhkusid mitmeid autosid.

RAAMID
JA
KLAASID

-22%

Tasuta nägemiskontroll optometristilt!

Pakkumine kehtib prilliraamide ja -klaaside koosostu kuni 23. detsembrini.

TARTUS:
Eedeni kaubanduskeskus
Kalda tee 1c
Tel 7380113, 58509312

mõtet midagi oletada.
Ka Veirami sõnul on kõige olulisem, et ükski inimene viga ei saanud. Ta lisas, et juhtunu oli endalegi suur šokk.

Ämblik tuuleklaasil
Katuselt on ka varem kive kukkunud, ehkki Veiram sellest enda
sõnul midagi kuulnud pole. 2011.
aasta aprillis lõhkus just Draakoni hotelli katusekivi Tartu ülikooli multimeedia talituse juhataja
Ove Maidla auto esiklaasi. Maidla sõnul ei soovinud Veiram esialgu kahju hüvitadagi, kuid pärast
meedia ning advokaadi poole
pöördumist maksis siiski klaasi
kinni.
Rui kinnitusel on tema autol
kaskokindlustus olemas. Kindlustusfirma If kommunikatsioonijuhi Rain Porsi sõnul ei pea ta seega raha pärast muretsema, kuna

Linnakantselei infotehnoloogia
teenistuse peaspetsialist-tehnik
Jüri Rui, kelle isikliku auto peale
kivid maandusid, märkis, et kahju ulatub 2500 euroni ning selle
korvab kindlustus, kuid asjaajamine ning autoremont võtavad
aega ja on tülikad. “Tegelikult oli
see ikkagi õnnelik õnnetus, auto
autoks, aga keegi oleks võinud surma saada,” lisas Rui.
Draakoni hotelli ja kohviku
omanik ning juhataja Riina Veiram lausus, et õnnetuse tingis
torm, mitte katkine katus, kuid
enne asjaolude selgumist pole

Ahhaa, meeltesegaduses
Teaduskeskus Ahhaa avas
näituse „Ahhaa, meeltesegaduses!“, mis on pühendatud kompimismeelele
ning kus saab enam kui
pooltsadat eksponaati katsuda kas käte või jalgadega.

STRESS?
VÄSIMUS?
NÕRK IMMUUNSUS?

FERRONOL

aitab!
 Aitab säilitada normaalset
hemoglobiini taset
 Eemaldab kiirelt väsimuse
ja kurnatuse

kõnealusel juhul hüvitab omavastutust ületava osa kindlustus.
Porss lisas, et kui hoone omanikul on vastutuskindlustus, siis on
Ruil võimalik selle alt omavastutuse osa kätte saada.
Linna arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Andrus
Mäesepp rääkis, et kohviku juures on ehitusjärelevalve läbi viinud paikvaatluse ning olukord
on dokumenteeritud. Mäesepp
lisas, et politsei piiras kohvikuesise aiaga, et ära hoida rohkemaid õnnetusi.
Mäesepa sõnul peavad järelevalveteenistuse spetsialistid nüüd
otsustama, kas hoone kujutab inimestele ohtu või mitte ning selle põhjal tegema ka ettekirjutuse.
Juhtumiga tegeleb ka Tartu linna menetlusteenistus, ekspertiisi
vastused peaksid saabuma 90 päeva jooksul.
Aet Rebane

„Ma usun, et igale inimesele läheb korda tema ise ning see,
kuidas me ise ümbritsevat maailma tajume. Meeltega trikitamisele
ongi just see näitus pühendatud.
Julgen soovitada näitust „Ahhaa,
meeltesegaduses!“ kõigile alates
meditsiinifännidest kuni mustkunstihuvilisteni,“ ütles Ahhaa
juhatuse liige Andres Juur.
Selleks, et kogu näitust tunnetada, tuleb näitusele sisenedes jalanõud ära võtta. Külastajale avaneb üheksa teemaruumi, mis kõik
esindavad erinevaid puudutuste-

ga seonduvaid aistinguid. Näiteks
fakiiri tuppa on välja pandud eksponaadid, mis räägivad ebameeldivana tajutavatest puudutustest
ning valust. Julgematel avaneb võimalus katsetada oma valutunnetust ehtsal fakiiri voodil.
Üks osa näitusest on pime ning
seal tuleb silmi kasutamata leida

vastused küsimustele jalataldade ning käte abil. Selgub, et polegi
nii lihtne nägu kombates selgeks
teha, kas inimene on rõõmus või
kurb või aimu saada, mis vääringus on mündid. Lisaks saab õppida Braille’ kirja ehk pimekirja.
Mitu eksponaati on mõeldud
jalgadega tunnetamiseks. Näiteks

tuleb kasutada arvutit varvaste
abil ning leida väljapääs labürindist vaid taldade alt tulevat infot
kasutades. Näitusel asuvas iglus
saab aga avastada, kui suhteline
on temperatuuride tajumine.
Ahhaa meeltenäitus on valmistatud Belgia ettevõttes Apex Expo,
mis alustas tegevust 1995. aastal
ning on spetsialiseerunud interaktiivsete taju- ja meeleteemaliste (kogupere)eksponaatide valmistamisele. Apex teeb eksponaatide
ehitamisel koostööd loodus-, tehnika- ja kultuuriteadlastega ning
selle näituse koostamisel kasutati muu hulgas neuropsühholoogide, füsioterapeutide ning puuetega inimestega tegelevate spetsialistide abi.
Näitus jääb avatuks kuni aprilli
keskpaigani.
Rasmus Rekand

KÕIK MEDITSIINIRÕIVAD

 Tugevdab immuunsust
 Annab energiat

Raud + C-, B-grupi
vitamiinid ja foolhape

Tervele perele!

–20%

SÄRGID, PÜKSID, KITLID
MEESTELE JA NAISTELE
Vabrikupood Sõpruse pst. 2, Tartu
Avatud: E–R 10–19, L 10–16
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Maarja kogudusel uus õpetaja

tartuekspress
lausega
UUDISED

Maxima lihaleti müüjad Kalina Altsaar (vasakul) ja Natalia Krindal panid poodi eksinud kakaduule küll
pidevalt vett, kuid märkasid sealjuures, kuidas linnu hääl siiski päev-päevalt nõrgemaks muutus. 

Siim Kaasik

Tartu Maarja koguduse nõukogu valis
koguduse uueks õpetajaks Joona
Matias Toivaneni. Peapiiskop Andres Põder pühitseb koguduseõpetaja
ametisse 17. novembri jumalateenistusel ajaloolises Tartu Maarja kirikus Pepleri tn 1. Teenistuse algus on kell 12.
1984. aastal sündinud Toivanen on
pärit Soomest Kristiinankaupunkist, kuid
elab juba kaheksandat aastat Tartus. Ka
Toivaneni vanaisa ja isa on vaimulikud.
Teoloogilise hariduse omandas ta TÜ
usuteaduskonnas
ning vaimuliku
e t te v a l m i s t u s e
EELK usuteaduse
instituudis. Joona Toivaneni abikaasa Helene on
religiooniõpetuse
õpetaja.
Tartu Maarja kogudusega on olnud
seotud paljud Eesti kultuuriloos tähtsat rolli omavad inimesed, 1842. aastal kihelkonnakirikuks ehitatud hoone
tornist kuulutati avatuks meie I üldlaulupidu. Teises maailmasõjas tugevasti
kannatada saanud kirik oli okupatsiooniaastatel kasutuses võimlana. Alates
2009. aastast, mil Pepleri tänaval asuv
hoone kogudusele tagastati, tegutsetakse kiriku taastamise nimel.

Kakaduu poetreti
lõpetas lihamüüja

Politsei tabas Rüütli
tänavalt purjutajaid

Raadi Maximas lõbustas
ostlejaid pea terve nädala loomapoest plehku
pannud kakaduu.

tult. Alles eile, viis päeva pärast
põgenemist suutis lihaletis
töötav Kalina papagoi seiklused lõpetada.

Veebruaris kirjutas Tartu
Ekspress varblasest, keda Tartu kaubamaja viis kuud võõrustas. Aasta hiljem võttis
kaassuleliselt õppust nümfkakaduu, kel õnnestus Raadi
Maximas viis päeva vabalt ringi tiirutada.
Kaks algselt Austraaliast
pärinevat nümf ka kaduud
sa abusid Ma xima kõr va l
asuvasse Zoo Planeti loomapoodi reedel. Ühel Leedust
kohale toimetatud linnul sai
aga puurielust küll ning ta
otsustas müüja käest põgeneda.
Zoo Planeti töötaja Angelika sõnul pole tema nelja-aastase töökogemuse juures varem
sarnast seika aset
le id nud , k u id
midagi eriskummalist selles juhtumis ei ole. „Loogiline, et selliseid asju võib
loomapoes juhtuda. Alles
paar päeva tagasi lendas Lõunakeskuses ringi suur lind,
keda aitas püüda jahimees,”
lausus Angelika.
Maximas lennanud kakaduud üritasid nii Angelika kui
toidupoe personal mitmeid
päevi kätte saada, kuid edu-

Kõhutäis puuviljaletist?

Järjekordsel kontrollaktsioonil Tartu
südalinnas avastas politsei mitmeid
alkoholiseaduse vastu eksijaid ja avaliku korra rikkujaid.
Ööl vastu laupäeva kontrollisid
politseinikud kuue tunni vältel Rüütli tänaval asuvate baaride ja pubide
ümbrust. Politsei peab nimetatud piirkonda problemaatiliseks eelkõige selle
pärast, et ühel tänaval asuvad nii erinevad ettevõtted, inimeste kodud kui ka
mitmed meelelahutusasutused, mille
ümber toimuv tegevus häirib elanike
ja puhkajate rahu.
Viimatise kontrollkäigu raames avastati Rüütli tänava baaride ümbruses 27
rikkumist. Nendest 21 juhul oli tegemist
avalikus kohas alkoholiseaduse nõudeid eiranud inimestega, kusjuures kaks
purjutanud meest tuli politseil toimetada ka kainenema. Avastati kaks avalikus
kohas urineerijat ja kuus alkoholi tarvitanud alaealist, kellest kaks tabati baarist. Kõigile rikkujatele vormistas politsei
kohapeal väärteomaterjalid.
Tartu politseijaoskonna juhi Kaja
Suure sõnul põhjendasid avalikus
kohas vägijooke pruukinud isikud oma
rikkumist sellega, et baar jääb kahjuks
kõikidele külastajatele pisikeseks ja nii
tuleb seltsielu, alkohoolne jook näpu
vahel, väljas tänaval jätkata.
„Paraku on seaduse mõttes selline
teguviis lubamatu ning igal lõbustusasutuse külastajal tuleb siiski arvestada kõigi teiste ümbruses viibivate inimestega
ning täita seadust, mis keelustab alkoholi
tarbimise avalikus kohas,“ lisas Suur.
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lausega

Aasta pension kelmile

Väärtust hoiab Põlva

8. novembril helistas tundmatu
kurikael Kruusamäe tänaval elavale 73-aastasele naisele ja teatas, et proua poeg on sattunud
liiklusõnnetusse ja edasiste sekelduste vältimiseks tuleks maksta
suurem summa sularaha. Naine
kelmust ei aimanud ning andiski
ukse taha ilmunud noormehele
üle 3000 eurot.

Tartu ülikooli eetikakeskus andis
teise väärtusarenduse muuseumi
tiitli Põlva talurahvamuuseumile.
“Nende tugevuseks oli ka väärtuskonfliktide väljatoomine ning
püüd neid lahendada,“ rääkis keskuse projektijuht Triin Käpp.

1710
eurot hindas kahju suuruseks
kannatanu, kellelt varastati
12. novembril Ringtee tänaval
kaubanduskeskuse parklas ostukärusse unustatud rahakott.

Liiklus häiritud

„Ta lendas mulle siia letile. Andsin talle juua, rääkisin
temaga juttu ning haarasin
kinni,” kirjeldas Kalina lühidalt linnupüüki. Kui osavate
kätega Kalina kakaduu haardesse oli saanud, pani ta linnu
pappkasti ning viis selle Zoo
Planetisse tagasi. Seal ootas
papagoid juba koht oma venna kõrval.
Kalina sõnutsi pakkus
kakaduu küll poe külastajatele rõõmu, kuid
töötajaid tegi ta
pigem mure-

likuks. Nimelt oli tema sõnul
iga päevaga kuulda, kuidas linnu hääl järjest rohkem ja rohkem ära vajus. „Panime talle
küll iga päev vett, aga ei teagi,
kas ta jõi. Söögipuudust tal ka
ei oleks tohtinud olla,” viitas
Kalina Maxima puuviljaletile.
Just vesi on loomapoodnik
Angelika sõnul sulelise jaoks
eluliselt oluline. „Söögita peab
ta vastu küll, kuid joogita mitte väga kaua,” ütles ta. Tema
sõnul on huvitav, et kakaduu
juba varem loomapoodi ei
naasnud, sest praktika on näidanud, et kahe-kolme päevaga
suudavad linnud oma uudishimu rahuldada ning lähevad
koju tagasi. Angelika tänas
õnne, et kakaduu kaubanduskeskusest välja ei pääsenud,
sest seal oleks ta teiste lindude ja paanika tõttu kiirelt lõpu
leidnud.
Eksootiline lind silmnähtavat kahju Maxima töötajate sõnul poele ei tekitanud.
Koristaja Lille väitel jättis külaline endast maha vaid sulgi.
„Viskasime nalja, et iga päevaga leiab aina hallimaid sulgi,”
meenutas Lille. „Lastel oli
vähemalt lõbus poes käia.”
Siim Kaasik

Loe ja kommenteeri
www.tartuekspress.ee

realisatsioonikeskus

Suur valik valgusteid,
säästu-, led- ja
hõõgpirne, aiandusning majapidamiskaupu jne.

Väga hea ja suur valik
klapp- ja ehitusredelid
ning ehitustellinguid!
TARTU, RINGTEE 26, E-R kl 9-18, L kl 10-15, tel 736 2966
TURU 37, E-R kl 9-19, L kl 10-16, tel 734 9789
ww.rkeskus.ee

Elektrikaabli paigaldustööde
tõttu on Kalevi tänaval Aida ja
Lao vahelisel teelõigul 14. ja 18.
novembril kell 9–16.30 kiirus piiratud 30 km/h. Samuti on keelatud parkimine.

Infotund prügist
Linnavalitsus kutsub korteriühistute esindajaid 21. novembril kell
16 jäätmekäitlusalasele infotunnile haridusosakonna suurde saali (Raekoja plats 12). Räägitakse
taaskasutusvõimalustest meil ja
mujal maailmas.

Aasta lennutegu
Täna ja homme korraldab lennuakadeemia (Lennu 40, Reola
küla) seminari, kus käsitletakse
Eesti lennunduse ja sidusvaldkondade vajadusi ning kuulutatakse üheksandat korda välja lennunduse aasta teo tiitli saaja.

Luksuslik nimemuutus

Talisuplejatele
prii rõivistu

Seni Sebe Täistunniekspressi
nime all 14 korral päevas Tartu
ja Tallinna vahel vuranud bussid
kannavad nüüdsest nime Lux
Express. Väljumisajad jäävad
samaks, agaramad bussisõitjad
saavad suuremaid soodustusi.

Suvel Anne kanalit valvav turvafirma G4S sai linnalt nõusoleku
anda vetelpäästeruumid (Pikk
63) aprilli lõpuni tasuta allkasutusse MTÜleTriSmile, kes kasutab
neid talisuplejate riietumisruumidena.

100 miljonit tulu

Linn korvab autokahju

Aasta esimese kümne kuuga
laekus Tartu linnale 107,4 miljonit eurot, moodustades 81%
prognoositud tulude eelarvest.
Tulud ületavad kulud 0,4 miljoni
euroga.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kunstigümnaasiumile 2471
eurot parkimisplatsile pargitud
ja tormituules kannatada saanud autode kahjuhüvitiste katteks.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KASUTATUD KÜÜRLOOM: Lahke tartlane pakub kuulutusteportaalis aastaid Eestis elanud kaamlit kõigest 1200 euro eest.

kuldne börs
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Palametsa
pajatused

Õllest ja jääst
1941. a hilissügisel
Tartusse sõjalõksu jäänud Rootsi kuningriigi alam, keeleuurija ning
õpetaja Per Wieselgren kirjutas 1942. a Stockholmis ilmunud meenutusteraamatus Tartu olmest esimesel sõjasügisel muu hulgas järgmist.
Õlu, mida seni oli Tartus võimaldatud ainult sõjaväelastele, oli
oktoobris hakanud jälle vabamalt voolama. A. Le Coqi õllevabriku
baari ees Rüütli tänaval seisis pikk järjekord, oodates võimalust sisse
pääseda. Õlu oli veel surrogaatidega solkimata ja võimude poolt päevaks ettenähtud kogus kiputi juba hommikul ära jooma.
Välikomandatuur oli keelanud sõjaväelastel selle õllebaari külastamise – neile olid ette nähtud omad joogikohad. Seepärast oli Rüütli tänaval
suurele trügimisele vaatamata minusuguselgi lootust saada head böömi kanguse ja aroomiga vaadiõlut. Suurem osa neist, kes laua ääres istusid, tellisid ikka viis kannu korraga ja jõid need kiiresti järgemööda ära.
Paljud pidid aga kann käes keset põrandat püsti seisma. Pudeliõlu oli
kehvem, aga see-eest kallim, sest pudel mahutas kaks kannu.
Lisan selgituseks – ilmselt pidid kannud olema veerandliitrilised,
sest liitrit mahutavaid õllepudeleid sel ajal veel ei tuntud. Nii nagu
plastmassist anumaidki, mis võtavad vastu kahe liitri jagu kanget
kesvamärjukest.
Veel kirjeldab Per Wieselgren üht hilissügisest Emajõe ületamist. Ta
oli külastanud tuttavaid Ülejõe linnaosas ja pidi nüüd Tähtverre tagasi
saama. Vabadussilla lähedal, mida oli hakatud taastama, toimus ülevedu parvega. Talv oli tulnud varakult, nii et jõgi hakkas juba jäätuma.
Seetõttu jäi parv jäätükkide vahele pidama. Parvemees kamandas ka
vähesed reisijad kõigest jõust sikutama raudketti, mille abil parve liigutati, aga kasu oli sellest vähe. Jääpangad surusid tee kinni. Kangekaelne
parvemees ei olnud nõus ka tagasi pöörduma ja egas see olnuks kergem
kui jõe lõunakaldale jõudmine. Poolteist kuni kaks tundi hulbiti pimeduses jäätükkide vahel, enne kui jõuti lõpuks paadisillani. Edaspidi raiuti jäässe korralik renn ja parveliiklus võis läbi häda jätkuda.
1941/42. aasta erakordse pakasega võttis Emajõgi sedavõrd kindla jääkaane peale, et jõest ülesaamine ei olnud jalakäijale probleem.
Rahva poolt sisse tallatud rajad tähistasid ohutuid ületuskohti.
Mujal võis jõgi olla salakaval ja jää õhukeseks uhtuda.
Saksa võimud lükkasid tagasi kõik Wieselgreni palved lubada tal
kodumaale tagasi pöörduda. Kuni ühel detsembripäeval tuli karm
käsk – lahkuda kahe nädala jooksul Ostlandist kui ebasoovitav
välismaalane, ja seda politseilise valve all.
Nii jõudis ta Berliini, kust Rootsi saatkond aitas professori tagasi
kolmekrooni maale, oma perekonna juurde.
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Vaevalt seltsimees Nurejev
1961. aastal Pariisi lennujaamas sõprade abiga „läände
karates“ leidis mahti sündmust pööraselt naljakaks
pidada. Pool sajandit hiljem
on võimatu jääda tõsiseks,
kui Vanemuise laval sama
intsident pooljoostes lahti
rullitakse.
Tarbetult pragmaatiline asjaolu, et Nõukogude Liidu suurima balletiartisti põgenemine leidis reaalselt aset Prantsusmaal, ei
takistanud Briti komöödiameister
Ray Cooneyt juba kolm aastat hiljem kirjutamast farssi „Minu järel,
seltsimees!“ (Chase me, Comrade),
kus ärakaranud talenti peidetakse Londoni eliitrajoonis ning üks
fopaa ajab taga teist, kolmas kohe
sabas.

Tuttav rada
Vanemuises on Cooney nimi
tuntud headuses, kui asja vaadata
padukomöödiasõbra mätta otsast.
Tanel Jonase poolt äsja lavaküpseks saanud „Seltsimehes“ hingetõmbe- või mõtteaega vaatajale ei
anta. Viimast eriti vaevalt keegi
vajabki.
Brittidele iseloomuliku vürtsiga
dialoog ja finaali suunas üha enam
domineeriv sisse-välja kappamine
loob mingil hetkel tahtmatu seose Benny Hilli šõuga. Mõlemas
on ohtralt situatsioonikoomikat,
kannapöördeid, omad luukered
kapis. Kohtab kostüümidraamatki ning tahtmatud nilbused ühes
mitmetähenduslike repliikidega
tuleb liigitada lausa kohustuslike

Jaama 76 | www.diisel.ee

VAHETA AKU
ENNE TALVE!

elementide arsenali.
Vaid telesaate pisike vanamees,
kelle kiilast pealage labakäega
lätsutati, on teatris asendunud
punnsilmse pika taadiga, kelle
kuplit annab sama edukalt koodiraamatuga töödelda. Ja napis
liibuvas rõivastuses näeb pigem
tugevama soo esindajaid. Aga
traavimisstseenid, eriti vanameister Kaljujärve esituses, näikse küll
justkui kiirendusega esitatud.

Abiks algajaile
Õnnekombel on saalis mu kõrvalistmele sattunud ka tutiga
keskeas tütarlaps, kes aitab oma
homeeriliste peaaegu katkematute naerulõkerdustega meeles pidada, mis tüüpi etendus käimas on.
Hakka või uskuma, et vana hea

klakööride amet on taas ka teatris
ausse kerkimas. Sarnaselt telesaadetega, kus taustanaerjad (rieuers
– prantsuse keeles) siiani pahvakuteks kohaste hetkede leidmises
järeleaitamistunde pakuvad.
Kahtlemata on „Seltsimehe“
seltsis lõbus. Selles veendus ka
Nurejev ise aastate eest Londonis etendust korduvalt vaatamas
käies. Tartus tuleb tujutõstmise
üheks suurimaks süüdlaseks tunnistada Karol Kuntsel, kes multitalendile kohaselt peab usutavalt
välja kandma nii väimehekandidaadi, mereväelase, politseiniku kui mõne sootuks pikantsema
tegelase univormid. Silma torkab,
mitmes tähenduses, ka tüdrukuteduo Liisa Pulk – Maria Soomets.
Markus Luige kehastatud ilmakuulus tantsija liialt sageli sõna ei

saa, ent eks selle kaliibriga mehed
olegi harjunud end teisti, sealjuures
mitte vähemjõuliselt väljendama.
Lustaka loo lõpus avastasin end
juurdlemas küsimuse üle, kas (ja
kes) eelistanuks farsi asemel eluloolist kajastust Rudolf Nurejevist
– Siberi rongi kupees sündinud ja
AIDS-i surnud mehest, keda on
tituleeritud mitte ainult maailma andekaimaks, vaid ka edukaimaks ning rikkaimaks tantsijaks.
Kes oleks kehastanud tema lava- ja
elupartnerit, taanlast Erik Bruhni? Mida pidas staar silmas lausega „et temasugused ei saa kunagi
õnnelikuks“?
Aga see oleks hoopis teine lugu.
Mis ei pruugiks ulatuda murdosanigi sellest vaatajaskonnast, mida
„Seltsimees“ sellisena kogub.
Rasmus Rekand

K. KEERAKU
MEMORIAAL JUDOS

16-17.11.2013
A.Le Coq Spordimajas, Tartus
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Markus Luik, Maria Soomets, Karol Kuntsel ja Liisa Pulk küpsetamas „ära karanule“ päästeplaani. 

Gabriela Liivamägi

55 Ah 480A
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LAUPÄEV 16.11
XV K. Keeraku nimeline
laste judopäev
Algus kl 10.30

PÜHAPÄEV 17.11
XXI K. Keeraku memoriaal,
Tartu Open ja
Eesti ABS-Kaalu MV
Algus kl 11
SISSEPÄÄS TASUTA
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SUUR KATLAVALIK

Meeskond
Tallinna FC Levadia
Nõmme JK Kalju
JK Sillamäe Kalev
Tallinna FC Flora
Paide Linnameeskond
FC Infonet
Narva JK Trans
JK Tallinna Kalev
Tartu JK Tammeka
FC Kuressaare

Punkte
91

Publik*
305

84
75
68
47
38
36
34
32
11

250
180
336
178
155
107
147
357
138

* Keskmine pealtvaatajate arv kodumängudel

Platsil kehvikud,
tribüünil tšempionid
Kui Tammeka jalgpallimeeskond pidi tänavuses
meistriliigas leppima eelviimase tabelireaga, siis Tartu
fännid võtsid arvukuses
tagasi esikoha.
Keskmise publikunumbri järgi tõusis üleminekumänge ootav
Tammeka taas üle seitsme aasta
Eesti kõige paremini toetatud klubiks. 18 kodumängu külastas aastal 2013 kokku 6419 inimest, mis
teeb 356 vaatajat matši kohta. Mullusega võrreldes kerkis publikuarv
42%.
Arvestuses teiseks jäänud FC
Flora mänge jälgis keskmiselt 336
inimest ja populaarsuselt kolmanda koha saavutanud liiga võitja FC
Levadia kohtumisi 305 pealtvaatajat.

Toit ja šõu
Hooaja rahvarohkeimaks mänguks tõusis klubi pressiesindaja
Erki Tarro sõnul mõneti üllatuslikult augustikuine mäng Tallinna Kaleviga, mida kogunes vaatama 574 inimest. Suurele numbrile
aitasid kaasa 130 Kalevi fänni, kes
tasuta bussireisiga Tartusse kohale toodi. Üle 500 inimese kogunes
vaatama ka hooaja esimesi kodumänge Nõmme Kalju ja FC Flora
vastu.
“Konkurendid pole kindlasti
nõrgemaks muutunud, terve liiga on ju publikunumbreid kasvatanud, aga kõige rohkem on seda

teinud Tammeka,” rääkis klubi
turundusspetsialist ja fänniportaali toetatammekat.eu eestvedaja Kalle Paas.
Miks see nii on? “Eeskätt sellepärast, et tartlastele meeldib jalgpall,” sõnas Paas. “Klubi on töötanud palju selle nimel, et teha inimestele staadionil viibimine võimalikult mugavaks ja ägedaks.
Oleme mõelnud sellele, et oleks
toitlustus, poolaja-šõud, et kõik
oleks professionaalselt viimistletud ja vormistatud.”
Kogu pealtvaatajaskonnast tõi
Paas eraldi esile tuumikfännid,
kes peale Tamme staadioni on
väga palju käinud ka välismängudel. Kas võib seega öelda, et nigelad sooritused väljakul toetajaid ei
morjendagi?
“Muidugi mänguline pool on
tähtis. Hooaja teises pooles, kui
meeskonna tulemused langesid,
kukkus ka keskmine publikunumber,” märkis Paas siiski. Kui Tartu medalile mängiks, võiks tema
sõnul Tamme staadionile klubi prognooside kohaselt tulla ka
tuhat inimest. “Aga laias laastus
ei tohi klubi toetus sõltuda ainult
sportlikest tulemustest, vaid sellest, et inimestel oleks staadionil
tänu kogukonna- ja kuuluvustundele tore olla. Ega minagi ei läheks
mingeid täiesti suvalisi võõraid
inimesi vaatama, klubi ja mängijad peavad olema sümpaatsed ka
muul tasandil.”
Kui jätta kõrvale Tammeka kaks
viimast “kodumängu”, mis toi-

musid tegelikult vastavalt Tallinnas Sportland Arenal ja Elva linnastaadionil, tõusevad sinivalgete
numbrid veelgi suuremaks. Tamme staadionil peetud kohtumiste
keskmine publikunumber oli 386.

Kodutu meeskond
Paas kutsus rahvast üles klubi toetama ka tuleval laupäeval
peetavas otsustavas mõõduvõtus
Rakvere Tarva vastu, mööndes
siiski, et ka see kohtumine võib
kodumänguks kujuneda vaid protokollis. “Kuna infrastruktuur on
nii kehvas olukorras, võib juhtuda,
et peame mängu pidama Viljandis või Paides, mis on omamoodi
kummaline olukord,” tõdes Paas.
Paas loodab fännide toele ka
juhul, kui peaks jõustuma eelmisel hooajal napilt välditu ja Tammeka kõrgseltskonnas välja pudenema. “Tuumikfännid on rõhutanud, et klubi tuleb toetada igal
tasandil, nii meistri- kui esiliigas.
Laiemast publikust rääkides kehtib aga loomulikult, et mida kõrgemal sportlikul tasandil klubi mängida saab, seda enam tuleb kaasa
ka rahvas.”
Tänavune hooaeg oli Tammeka
ajaloos publikunumbri arvestuses
paremuselt teine. Enam külastati Tartu esindusmeeskonna mänge vaid meistriliiga debüüthooajal
aastal 2005, kui Tamme staadionile kogunes keskmiselt 444 pealtvaatajat.
Kaur Paves

TARTU MÜÜGIESINDUS:
Riia 128
tel 744 1129
e-post tartu@aknakoda.ee
E-R 9.00-18.00

www.aknakoda.ee

KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA

7

8

tartuekspress
VABA AEG

Neljapäev, 14. november 2013

anekdoodid
anekdoodid
Kaks peenist istuvad diivanil.
Uksekell heliseb.
„Mine sina,“ ütleb üks teisele, „Sa
seisad püsti.“
***
Kaks automaatidega relvastatud
gangsterit tormavad panka. Üks
röövel pöördub viisakalt klientide
poole:
„Mu daamid ja härrad, kes teist
hääletab selle poolt, et me praegu
šeifi tühjaks teeme, palun käed üles
tõsta!“
Ettepanek võeti vastu ühehäälselt.
***
„Mille eest sind trellide taha pisteti?“ küsib vang äsja kongi toodud
vangilt.
„Hajameelsuse eest. Tahtsin
pruuti varastada, aga jõudsin ainult
kaasavara kaasa võtta.“
***
Psühhiaatri juurde tuleb naine ja
kurdab:
„Mu mees on hingeliselt haige.
Ma võin tundide kaupa rääkida,
aga kui ma küsin, millest jutt oli,
siis selgub, et ta pole mind üldse
kuulanud!“
„Oh, kallis proua, see pole haigus, see on anne!“
***

Kohtuvad kaks batsilli.
„Sa näed halb välja,“ ütleb üks.
„Võimalik, ilmselt olen ma penitsiliini saanud.“
***
Koolis palutakse lapsi kujutada
paberil oma tulevast elukutset. Kes
joonistab medõe, kes lenduri, kes
tuletõrjuja. Väike Mery ei joonista
aga midagi.
„Kas sa ei tea, kelleks sa saada
tahad?“ ohkab õpetaja.
„Tean,“ vastab tüdruk. „Ma tahan
abielluda, aga ma ei tea, kuidas
seda joonistatakse.“
***
„Ma pean sulle midagi tunnistama,“ ütleb noor naine pärast pulmaööd mehele. „Ma olen nümfomaan.“
„Pole midagi, küll ma juba peale
passin, kui sa lähed maju süütama.“
***
„Oled juba kolm kuud sekretäriametit pidanud – kuidas su ülemus
ka on?“ küsib sõbratar teiselt.
„Oo, ma olen temaga igati rahul!
Esimese kuu lõpus kinkis boss mulle kasuka, teise kuu järel kaelakee, ja
eile palus ta mu kätt!“
„Ahha, hakkab juba raha kokku
hoidma!“

Kino

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
15., 18.–21.11 kell 12.50,
15.10, 17.30, 20, 22.20; 16.–
17.11 kell 12.15, 15, 17.50, 20,
21.45, 22.20 Advokaat
15.11 kell 12, 13.45, 18;
16.–17.11 kell 11, 12.45, 14.30;
18.–20.11 kell 11.45, 13.45,
17.15; 21.11 kell 12.15, 13.45,
14.15, 18 Kass Oggy ja kurjad
prussakad (eesti keeles)
15.11 kell 14.15; 16.–21.11 kell
14 Kapten Phillips
15.11 kell 14, 21.30; 16.–17.11
kell 19.30; 18.–20.11 kell
19.15; 21.11 kell 18.30 Viimane Vegas
15., 18.–20.11 kell 21.45; 16.–
17.11 kell 22.30; 21.11 kell 22
Väga näljased mängud
15.11 kell 12.15, 19.45;
16.–17.11 kell 16.15, 20.30;
18., 20.11 kell 12, 17.45; 19.11
kell 17.45; 21.11 kell 12, 17.45,
20.10 Mandariinid

sudoku
sudoku

15.11 kell 16.30, 18.45, 21;
16.–17.11 kell 16.45, 19.05,
21.20; 18.–19.11 kell 16.15,
18.30, 20.45; 20.11 kell 15.45,
16.15, 18.30, 20.45; 21.11
kell 21.20 Thor: Pimeduse
maailm
15.11 kell 11.45; 16.–17.11 kell
11.15, 13.20, 15.25; 18., 20.11
kell 12.45, 15; 19.11 kell 13,
15 Taevast sajab lihapalle 2
(eesti keeles)

15.11 kell 16.45; 16.–17.11 kell
17.30; 18.–20.11 kell 21.30;
21.11 kell 16.30 Vastik vanaisa
15.11 kell 14.30; 16.–17.11 kell
12.30, 14.45; 18.–19.11 kell
14.15; 20.11 kell 13.45, 14.15
Turbo (eesti keeles)
15.11 kell 16; 16.–17.11 kell
18.15; 18., 20.11 kell 15.45,
19.45; 19.11 kell 11, 15.45,
19.45 Kertu
15.11 kell 12.30; 16.–17.11 kell
10.30; 18.–20.11 kell 12.15;
21.11 kell 11.45 Lennukid
(eesti keeles)
19.11 kell 11 Salvesti PÕNNihommik: Kalkunid: Tagasi
minevikku (eesti keeles)
21.11 kell 18.15 Erilinastus:
Näljamängud
21.11 kell 21 Esilinastus: Näljamängud: Lahvatab leek

Kontsert
Genialistide klubi

ristsõna
Ristsõna

Advokaat
14.11 kell 22 Cinamonis
„Advokaat“ on tumedates toonides pingeline põnevusfilm edukast
juristist (Michael Fassbender), kes otsustab siduda end narkokaubandusega, andmata endale aru tagajärgedest, mida selline valik kaasa
toob.
Osades Michael Fassbender, Javier Bardem, Brad Pitt, Penelope
Cruz, Cameron Diaz, John Leguizamo jpt. Lavastajaks Ridley Scott,
stsenaristina teeb oma kinodebüüdi Pulitzeri preemiaga pärjatud
meisterkirjanik Cormac McCarthy.

muusika veerandtund, esineb Elke Unt (orel)

21.11 kell 20 Rajamuusika
esitleb: Robert Jürjendal

19.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb Tanel Joamets (klaver)

22.11 kell 21 Parem reede: Lillepuu-Neitsov-Kadalipp Trio

22.11 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esineb esineb Elke Unt (orel)

Tartu Jazz club
14.11 kell 20 VintskevichTaylor Quartet

15.11 kell 22 No-Big-Silence

15.11 kell 21 Brian Melvin‘s
Modern Times (Eesti–USA)

16.11 kell 22 Jana Kase & Mai
Skizo albumi Skizo Fairytale
esitlus

16.11 kell 20 TJC teemaõhtu:
Diana Krall

22.11 kell 22 Marten Kuninga
ja Lauri Tederi kontsertõhtu
Uus muusika linnas

Peetri kirik
24.11 kell 11.30 Orelikontsert: esineb Jekaterina
Porizko (Sankt-Peterburg)

20.11 kell 19.30 Tartu Folgiklubi: Silver Sepp

23.11 kell 20 TJC teemaõhtu:
Tõnis Mägi lood

Tartu ülikooli aula
23.11 kell 17 XIX Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäev

Vanemuise
kontserdimaja
14.11 kell 19 Baltic Guitar
Quartet (Leedu)
15.11 kell 11 Lastekontsert:
Piip ja Tuut 100-aastases
Estonias

LAGEDE, SEINTE JA PÕRANDATE
VÄRVIMINE KÕRGSURVEPRITSIGA

Tartu Jaani kirik
14.11 kell 19 meditatiivne
kontsert Helide Müsteerium
15.11 kell 12.15 Keskpäeva-

..

ANU FOTO

ASSORTII
KITARRIL PEETER REBANE

15. NOVEMBRIL KELL 19

TAAGEPERA LOSSIS

PILETID KOHAPEAL, PILETILEVIS JA PILETIMAAILMAS.
INFO 505 9625
WWWKONTSERTKORRALDUS.EE

TARTU, Küüni 7
E-R 10.oo- 20.oo
L 10.oo-18.oo
P 10.oo-16.oo
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba

tartuekspress
TELLI
reklaam

LASTE PEO- JA SÜNNIPÄEVAMAJA

FroggyLandi mängumaja tervitab kõiki
väikeseid tegelasi ja nende vanemaid!

Salu tee 1, Lohkva (endine Puhhi mängumaja)
Tel: 51 11 879
www.froggyland.ee

FroggyLand ootab sind!

Kvaliteetsed rõduklaasid Teie koju!
Nüüd ka Tartus, Raatuse 20, III k

E - R 11-22, L-P 12-20.30

AARDLA 25a

Kl 11–16: päevapraad 3 €, päevasupp 1,9 €
ISCK kaardiga -10% • söögi kaasa tellimine -10%
742 9036, 5637 5330, kam296@hotmail.com
www.kitchenasia.weebly.com

LEHT

Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

FroggyLandi mängumaja on mõeldud
erinevateks lasteüritusteks - katsikud,
lasteaiapeod, stiilipeod, klassiõhtud jms.
Pakume Teile võimalust tähistada oma lapse
SÜNNIPÄEVA hubases ja koduses keskkonnas!

hiina, tai ja india köök
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• rõduklaasid
• klaaslahendused
• piirded
• voldikkardinad
rõduklaasidele

• terrassiklaasid
• varikatused
• liuguksed
• garderoobid

TULE TUTVU NÄIDISTEGA!
www.roduklaasid.ee
www.aruum.ee
Tel 7736 185, 555 200 15.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

tartuekspress
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Ehitus

Müüme ja üürime Teie kinnisvara
Tartus ja Tartumaal. Ragne Sõstra,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 521 2979.
Tasuta kinnisvaraalane konsultatsioon! Tel 550 0225.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.
1,6 ja 18 t ekskavaatori rent juhiga
ja juhita (75 € / 150 €).
Tel 5551 0990, info@renvec.eu.
Ehitustööd, lammutustööd,
renoveerimine, ehitusjärgne
koristus. Tel 5830 6883.
Kortermajade renoveerimine,
katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd. Küsige julgelt pakkumist,
koos leiame õige lahenduse!
Tel 5809 6966,
kristjan@krestonehitus.ee.
OÜ paigaldab valts- ja profiilplekk katusekatteid, vihmaveesüsteeme. Katuse remonditööd. Tel 5695 6885.

Üürile võtta
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 550 0225.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus

Tõravere kauplus (268,5 m²,
14 800 €). Tel 512 8315,
Andrioun@hotmail.com.
A-, B-, BE-, C-, CE-, ADR-, ameti-,
esmaabi- ja libedasõidu koolitused. Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

Võtame müüki ja üürile Teie kinnisvara Tartus, sõbralik ja korrektne suhtumine! Tel 513 0696,
sirli.reinhaus@gmail.com.

Matemaatikatunnid igale tasemele Tartus kogemustega õpetajalt.
Tel 5559 5233.

Küte

Sanitaar- ja kapitaalremont, lammutustööd (ka elektri- ja san-tehnilised tööd). Tel 5837 2544.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel
5683 5395, siseehitus@gmail.com.

16.–18. DETSEMBRIL
SEENIORIDE
JÕULUKRUIIS
STOCKHOLMI!
Kutsume kõiki seeniore kruiisile Stockholmi 16.–18. detsember. Seekord
seilame Rootsi Tallinki kruiisilaevaga M/S Victoria I.
Just Teile kavandatud reisil viib õhtut läbi kruiisijuht Inda Kõiva ning
loomulikult ei puudu ka üllatusesineja. Nagu tavaks saanud laulame ühiselt
ning mängime seltskonnamänge, kus on välja pandud auhinnad.
Külastame Stockholmi raekoda ning jõuluturgu. Samuti on laevas kõiki
ootamas suurepärased jõulusöögid ning kaunis jõuluprogramm.

Stockholmi
linnaekskursioon koos
raekoja külastusega

20 €

/reisija

NB!
Ekskursiooni kohtade arv
on piiratud

(alates 10 inimest)

Grupi liikmele

Üksikreisijale
kruiis Stockholmi

43.25 €

44.75 €

kruiis Stockholmi

al.

/in.

Hind sisaldab
• kohta aknata neljakohalises
B-klassi kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal
• Grupijuhile on kruiis, õhtu- ja
hommikusöögid TASUTA

al.

/in.

Termograafia Tartus ja LõunaEestis, soojuskadude leidmine.
Tel 524 3142,
www.imperialproject.ee.

Materjal

Võtame müüki Teie kinnisvara.
Jaanus Mets, Raar Kinnisvara,
tel 767 1709, 529 3504.

Kinnisvara ost
1-toal korter. Tel 503 2345.
1-2toal korter. Tel 507 4635.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
3-4toal korter. Tel 5615 9460.
Baltic Forest ostab metsakinnistuid üle kogu Eesti, ka koos
hoonetega. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire
tehing. Tel 508 0065.

Kinnisvara müük
3 renoveeritud 1-toal korterit
Jänese tn korralikus majas, aed.
Tel 5563 9452.
Aitan müüa sinu kinnisvara Tartus ja Tartumaal. Viktoria Ivanova,
maakler, Arco Real Estate AS,
tel 5814 5068.
Korrektne maaklerteenus - milline
see on? Küsige lisainfot, kui soovite
edukalt müüa oma kinnisvara.
Tel 5650 3503, marko@ecre.ee,
www.ecre.ee.

Krunt Tartus. Tel 5456 6546.
Maja Tartus või Tartumaal.
Tel 5615 9460.

Kinnisvara vahetus
1-toal ahik renov korter Tartus
vahetada elamukrundi vastu.
Tel 5563 9452.

Üürile anda

Ahju- ja katlapuud (50 cm, lepp,
kuiv). Tel 5301 1161.
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus, konteineris; lõikamisjääke ja 3 m
küttepuud. Tel 504 3100.
Kasepinnud (jämedad, 3 m ja
tükeldatud: 50, 40, 30 cm).
Koorem al 140 €. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.
Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.
Kuiv küttepuu (must lepp, 50 cm,
2 suve riidas seisnud, 40 €/rm).
Transport. Tel 513 2981.
Kütteklotsid lahtiselt ja võrgus.
Küttepuud. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepinnud (3 m või tükeldatud).
Kütteklotsid. Kojuvedu tasuta.
Tel 5193 8862.
Küttepuud võrkkotis (kask, lepp).
Transport tasuta. Tel 5685 0760.
Pliidi-ahjupuud (segapuudest,
kuivad, 28 €/m³). Tel 5344 0850.

Loomad
Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel tel 742 0240, 506 2212
ja üürimisel tel 742 0656, 511 5949.
www.robinsonkv.ee.

Leiame Teie korterile sobiva üürniku. Jaanus Mets, Raar Kinnisvara,
tel 767 1709, 529 3504.
Üürnikke ootab kenasti renoveeritud korter kesklinnas. Köök tehnikaga sisustatud. Tel 5650 3503,
marko@ecre.ee, www.ecre.ee.

Lemmikloomade ravi ja vaktsineerimine. Tel 514 8998.

Mööbel
Pehme mööbel, külmkapid,
pesumasinad – tulge tutvuma

(tingimusel, et kajutis on 4
maksvat reisijat)

Hind sisaldab
• kohta aknata
neljakohalises B-klassi kajutis
• 1 õhtusööki Rootsi lauas
vabalt valitud suunal

Viher OÜ pakub
raamatupidamisteenust
ja konsultatsioonne.

529 2181 • info@viher.ee

Info ja broneerimine telefonil 669 6564 või
e-posti aadressil grupid@tallink.ee
www.tallink.ee

Neljapäev, 14. november 2013
kõikide meie pakkumistega
Riia 138-2, Tartu! Tel 5850 0180.
Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

tartuekspress
reklaam

Otsin tööd
Hea välimusega naispensionär
otsib tööd. Tel 508 7457.

Külmikute remont. Tel 505 0124.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga.
Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

LED-valgustite müük ja paigaldus. Ringtee 25, 50105 Tartu, tel
5348 8836, www.ledwill.ee.

Veoteenus Fiat Ducatoga.
Oodatud kõik pakkumised.
Tel 5358 5961.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvas, Põlvamaal.
Tel 5191 6605.

Viher OÜ pakub raamatupidamisteenust. Korteriühistutele
mugavad ja soodsad pakkumised.
Raamatupidamise erapooletu revideerimine. Tel 529 2181,
info@viher.ee, www.viher.ee.

Lumekoristus ja äravedu. Sõlmime ka pikaajalisi lepinguid.
Tel 5852 3333, laur12@hot.ee.

Pakun tööd
Koristajale Vahi tööstuspargis
K, P õhtuti alates kl 17st ca 3-3,5 h.
Tel 5823 0411.

Riided

Arvutite hooldus ja remont Tartus
Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi IT, tel
5452 2200.
Boilerite paigaldus, puhastus ja
remont. Tel 518 7207.

12.11-30.11 Suur lao tühjendusmüük! Riided hinnaga 1 €. Tartu,
Uus 44, kpl Stiil, E-R 10-18.30.
Jõe butiigis kasutatud riided
(Mexx, Lindex, Vero Moda, Luhta)!
Soola 10 (avaturg), E-P 9-16.

Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.
Tel 5646 9025.

Jõulukaunistuste paigaldamine
ja elektritööd korvtõstukil.
Maksimaalne töökõrgus 11 m.
Tel 5551 7935.

Bussireisid soodsate hindadega.
NoobelReisid OÜ, tel 5373 8770,
5770 2550.

Ohtlike puude langetamine,
puuhooldus ja äravedu. Omame
vastutuskindlustust. Tel 5664 1413,
info@treeservice.ee,
www.treeservice.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Kasutatud riided Norrast Tartus
Anne 51 kpl Stiil. E-R 10-18, L 10-15.
stiilriided.ee.

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727
(hind 1,09 €/min). Ennustuste tellimine meilile: ennustus.ee.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-23. novembril kell
10-16, Tiigi 55, Tartu, Tartu Laste
Turvakodu.

Kaevetööd ekskavaatoriga (puurimine, võsalõikus, kändude juurimine, freesimine). Tel 5830 6883.

Sõbra pereriided, Võru 126A, Võru
ja Sõbra ristmiku läheduses, avas
uksed E-R 10-18, L 10-15. Suur valik
talveriideid ja spordipükse. Tere
tulemast!

Välikäimla rent
1 €/päev.
Tel 507 0535.

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157, info@
nordicarb.ee, www.nordicarb.ee.

Kasutatud riided Norrast kpl Stiil,
E-R 10-18, L 10-15, meil leiab ka
riideid 0,50-1 €, külastage!

Fekaalivedu ning era- ja kortermajade toruummistuste likvideerimine. Tel 516 9117.

Kolimis- ja veoteenus Eesti piires,
kokkuleppel ka välismaal.
Tel 5680 0760.

Pakun raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele, FIE-dele, KÜ-tele
jne. Hind kokkuleppel! Info tel
5333 9544.
Pottsepatööd ja -materjal.
Konsultatsioon. Remonttööd
eelisjärjekorras. Ahjukestad.
Tel 503 2665.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.
Raamatupidamisteenus asutustele, arve firmalt. Tel 5569 0228,
aarula@hot.ee.

Fekaalivedu väga soodsalt, ka L, P.
Tel 5340 2060.

Sõidukid
Autorent Tartus. Hinnad alates
23 €/päev. Tel 521 6571, 517 9445,
www.baltasar.ee.

Fekaalivedu. Tel 5190 0150.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Rehvivahetus ja müük. Samas
remondime Teie auto. Uute varuosade, õlide ja akude müük. Sam
Autoremont OÜ, Tartus Lembitu
1B, tel 5620 3199.

Korstnapühkimisteenus 4 kutsetunnistusega profilt. Akt tasuta. OÜ
Tartu Tuli, info ja broneerimine tel
730 5387.
Kullassepatööd – käsitööna
kuld- ja hõbeketid jne. Väike-Kaar
41a. Tel 742 7441, E-R 10-15.

Lõngapood: ca 100 a vana telgedel kootud linane kangas (saunalavale, lauale, käterätiks) 15 €/m,
villane lõng alates 7 €/kg, linane
17 €/kg heegelniit, lõim (puuvillane, viskoos, akrüül) 10 €/kg. Tartus
Ropkamõisa 10 hoovis, E-R 10-16,
L 10-14, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.
Šamott-tellis odavalt, pargitud
jänesenahad, eeter – ravim.
Tel 5197 0870.

Tervis

Ost

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu tel 505 8381.

Müük
Kasutatud talverehvid Tartus
14-16“, hind 15 €/tk. Tel 5907 1680.

Vanad raamatud, märgid, mündid, medalid, hõbedast esemed,
nõud jm vanavara. Tel 5649 5292.
Vanaaegne söögilaud, raamatud,
postkaardid, paberrahad, mündid,
nõud, maalid, ikoonid, medalid,
hõbe, märgid, ordenid, dokumendid, kellad jne. Tel 5829 9810.

TELLI
KUULUTUS
1 kuulutus =1€

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, Tartu

tartuekspress.ee/

730 4455

Rehvivahetus ja müük. Samas
remondime Teie auto. Uute varuosade, õlide ja akude müük. Vaata lisaks: www.samautoremont.ee.

Firma teeb majahoidmis- ja santehnilisi töid. Tel 509 0750.

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.

Halumasina teenus. Hind kokkuleppel! Info tel 520 6757.

Telli jõuluvana ettevõttesse või
lasteaeda. Hind kokkuleppel. Tel
5363 4295 või info@fundays.ee.
Vannide emaileerimine. Tartus
hind 70 €. Tel 552 2879.

Teenused
Akende ja uste valmistamine puidust. Tel 504 0385.

Võtame enda juurde koju hooldada eaka. Tel 5364 1761.
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Hauakivide ja hauaplaatide raiumine. Tel 5691 7488, Ülevälja 23,
www.kiviraie.ee.

Kutsu hobuse Juss ja sebra Jass
peole! Lõbustame 1-10 a lapsi. Pulmakroonik OÜ, tel 522 7457.

Veo- ja kolimisteenus maksikaubiku ja tagaluukveoautodega.
Tel 5826 4050.
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 5382 8791, www.atram.ee.

BIGBANK Tartu
vs
Selver Tallinn
Pühapäeval 17. novembril kell 16.00
Aspecta Pro OÜ
OPTIKA

Tartu Ülikooli Spordihoones * Täispilet 4 EUR Sooduspilet 2 EUR * www.skduo.ee

KAMPAANIAPAKKUMINE!
AINULT 1 NÄDAL!!!

Vaksali 17a Tartu
*Progressivsed klaasid al. 79.-/paar
*Kontor klaasid al. 69.-/paar
*Bifokal klaasid al. 59.-/paar
*Monofokaal klaasid al. 26.-/paar

Info ja registreerimine
tel.53 84 55 24
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
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MÖÖBEL OTSE TOOTJALT!
Mööblitootja Võru Seeder avas uue poe TARTUS

Sõbrakeskuses, Võru tn 55f.

Avamiskampaanial uskumatult
soodsad hinnad, ning
madratsid lausa
tootjahinnaga!

Garderoobi liuguksed
firmalt L-uks kuni -20%.
Diivanid, täispuidust
lauad, toolid ja voodid
10% soodsamalt.
Madratsid hinnaga al 51€.

Uuri lisa kodulehelt www.voruseeder.ee
või tule kohale: Võru tn 55f ,Tartu, Sõbrakeskus!

Tanki eripakkumised
Tank garderoobikapp (valge)

495€

Liuguksed Tank 062, 2tk
Alumiinium
Sisu: kirgas peegel ja valge melamiin

398€

583€

Järelmaksu kuumakse: 12€
Mõõdud: 1800 x 2700mm, sügavus 650mm

Tank garderoobikapp (pähkel)

896€

595€

Järelmaksu kuumakse: 14€
Mõõdud: 1800 x 2700mm

Liuguksed Tank 062, 2tk
Alumiinium
Sisu: valge klaas (värvitud) ja pähkli melamiin

601€

1037€

Järelmaksu kuumakse: 31€
Mõõdud: 2500 x 2700mm, sügavus 650mm

841€

Järelmaksu kuumakse: 21€
Mõõdud: 2500 x 2700mm

Novembris aastase järelmaksu intress 0%,
lisaks tasume Sinu eest järelmaksu lepingutasu.
Toodete juures näidatud järelmaksu kuumaksed on sissemaksega 25% ja tagastamise tähtajaga 2 aastat. Teenuse pakkujaks on Swedbank
Liising AS. Tutvu teenuse tingimustega kaupmehe klienditeenindaja juures, vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse
määr on 15,01% aastas järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa 500€, sissemakse 10%, tagastamise tähtaeg 2 aastat, intress 9,9%
aastas, lepingutasu 19€. Määr on arvestatudeeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena.

www.tankstudio.ee
www.facebook.com/tankindoor
Tartu salong
Sõbra 54 (Turu Ärimaja)
Tel 7 340 096 Eesti

